
Valberedningens förslag till Stockholms Golfförbunds årsmöte 2021 
 

Valberedningens verksamhet under  året. 
 

Valberedningen har under året haft 8 protokollförda sammanträden och därutöver har det varit en 
aktiv mail- och telefonkontakt ledamöterna emellan. Representanter från valberedningen har 
närvarat vid SGDF:s årsmöte och vid ordförandemöten samt deltagit vid flera av distriktets 
styrelsesammanträden. 
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Birgitta Gure (ordförande), Sonja Andriakena, 
Lars Nordlöf och Roger Neckelius. 

Valberedningen har under året befäst sina strukturerade arbetsprocesser. Aktivt arbete med att 
bygga upp en bred kandidatbank med olika kompetenser för framtida styrelseuppdrag har fortsatt 
under hela året. Urval av ett antal kandidater har gjorts och information inhämtats bland annat från 
intervjuer med styrelsen. I vårt förslag nedan har vi strävat efter att engagera personer med de olika 
kompetenser som behövs för att genomföra verksamheten enligt SGDF:s måldokument och vision 
såsom det hittills har presenterats. Strävan har lagts på breddning av kompetenser i styrelsen, en 
föryngring samt en ökad jämställdhet i antalet kvinnor och män. I vårt förslag nedan har vi vägt in 
kompetenser för att kommande års successioner ska kunna säkras. 
Valberedningens arbete har i övrigt styrts av de ramar för organisationen som ges i SGDF:s stadgar. 

 
Efter genomförda intervjuer per telefon och personligen har valberedningen gjort ett slutligt val och 
presenterar härmed sitt förslag nedan: 

 
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av ordförande samt åtta övriga ledamöter. 

 

V alberedningen föreslår till styrelseordförande för en tid av 1 år 
Per Forsberg-Blavier Arninge GK omval 

 
 Valberedningen föreslår till styrelseledamöter för en tid av 2 år 
Maria Strömnes 
Stefan Nordlöf 
Hans Danielsson 

Österåker GK 
Saltsjöbadens GK 
Täby GK 

omval 
omval 
omval 

Susanne Thorell Ullna GCC nyval 
 

 Valberedningen föreslår till styrelseledamot för en tid av 1 år Lotta 
Hager Huvudstaden GK nyval 

 
 Styrelseledamöter som kvarstår  
Gunilla Hamel Wermdö GCC kvarstår 1 år 
Berndt Lundberg Huvudstaden GK kvarstår 1 år 
Fredrik Bengtsson Saltsjöbadens GK kvarstår 1 år 

 
 

V alberedningen föreslår till revisorer för en tid av 1 år 
Mikael Nilsson ordinarie omval 
Håkan Andersson suppleant omval 

 
För valberedningen, Stockholm 22 feb 2021 
Birgitta Gure 
Ordförande 


